
Ringkasan Disertasi

Keluarga merupakan komponen utama dalam membentuk masyarakat Islami, yang
kuat dan berkarakter, Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar pada ap2 fase
pembentukan keluarga,mulai dari pemilihan calon istri atau suami, lamaran, nikah, hak-hak
dan kewajiban suami dan istri, sampai pada solusi-solusi efektif jika terjadi permasalahan
dalam keluarga, hal ini dimaksudkan agar inti dipertemukannya antara laki-laki dan wanita
oleh Allah SWT. dalam sebuah mahligai rumahtangga dapat tercapai, yaitu kebahagiaan dan
ketentraman hidup, dan solidnya hubungan antara keduanya sebagai bekal untuk
menghadapi tantangan masa yang variatif.

Peraturan-peraturan keluarga ini  telah dibahas secara detail oleh para ahli fiqih
sejak dahulu dalam tulisan-tulisan yang tak terhitung jumlahnya, baik yang telah dicetak
ataupun masih dalam bentuk manuskrip, di antara para Ahli fiqih ini adalah ulama syafi`i,
atau lebih dikenal dengan madzhab syafi`i, yang merupakan madzhab paling masyhur di
kalangan muslimin di asia tenggara pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya.

Berdasarkan hal di atas , maka penulis bermaksud untuk membahas lebih mendalam
permasalahan-permasalahan  keluarga dalam madzhab syafi`i, mengingat madzhab syafi`i
adalah madzhab dianut dari dulu, maka penulis berinisiatif untuk fokus membahas
permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, krn permasalahan yang telah disepakati
bersama telah masyhur di kalangan masyarakat. Kemudian melihat kompleksnya
permasalahan kekinian, maka penulis beinisiatif pula untuk membahas tiap permasalahan
dalam perbandingan madzhab yang melipu  8 madzhab, Hanafi, Syafi`i, Maliki, hanbali,
zaidi, Imami, Ibadhi dan dzahiri, untuk mencari solusi-solusi alternatif yang ditawarkan dari
berbagai madzhab yang sesuai untuk diterapkan pada zaman kekinian, yang tidak keluar dari
batasan-batasan syara`, sehingga kemashlahatan bisa terwujud dan mafsadat bisa dihindari.

 Adapun judul Disertasi yang diterima sebagai syarat untuk untuk menyelesaikan
program Doktoral di Univ. Al-Azhar, Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, jurusan Syariah,
Prodi fiqih, adalah: المحلي والھیتمي والشربیني والرملي، –المسائل التي اختلف فیھا شراح منھاج الطالبین األربعة 
في فقھ األسرة دراسة فقھیة مقارنة   (Permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh keempat
pensyarah kitab Minhaj thalibi:, Al-mahalli, al-haitami, al-Syarbini, dan al-Ramli, dalam fiqih
Rumah tangga, Studi fiqih Perbandingan).

Pembahasan masalah2 ini, disamping sebagai apresiasi yang nggi buat buah
pemikiran ulama2 terdahulu juga dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap masalah-
masalah kontemporer yang berhubungan dengan pembahasan ini, dengan memberikan
konklusi yang kuat berdasarkan dalil, tanpa mendiskreditkan fakta-fakta di lapangan baik itu
berupa waktu, tempat, kondisi dan person.
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